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Увод 
 

   Политички и друштвени развој Грчке од деветог до петог века пре нове ере одвија се у 
корак са њеним привредним напретком.Као главно обележје тог развоја морамо сматрати 
постепено образовање и установљење оног Грцима својственог државног уређења,полиса 
или града државе.Овај процес није свуда био истовремен ни идентичан.Неки делови 
Грчке вековима ће сачувати родовско уређење и све особености хомерског доба.Међу 
такве спадају Аркађани на Пелопонезу,Еталци из северозападне и централне 
Грчке,њихови суседи Акарнанци и становници Епира.Остали Грци су стварали урбане 
државне системе који су у току свог развитка пролазили кроз разне етапе.Суштинска 
особеност оваквог уређења јесте концентрација целокупног политичког живота на једном 
месту.То место је град,религиозно,политичко и привредно средиште области коју 
онобједињава и која се сматра његовом територијом.Сви становници на овој територији 
сматрају се грађанима и заједно организују политички,привредни,друштвени и 
религиозни живот целе заједнице.једина лица искључена из реда грађана јесу 
странци,кметови и робови.На тлу Грчких држава били су најмоћнији аристократи-
поседници који су се називали Базилеуси или краљеви.Они су били врховне 
судије,свештеници и војсковође.Око Базилеуса се скупља аристократија у чијим рукама се 
налазило богатство у облику већих земљишних поседа. 
 
Обичан народ или Демос се борио са аристократијом за своја права.Борба аристократије и 
демоса се водила у свим грчким полисима и добијала је често врло оштре облике. 
 
Закони који су владали у грчким државама представљају савез заједнице и изражавају 
вољу грађана.Као и на Истоку,закон је средство помоћу којега се појмови о праву и 
правди саопштавају становништву.Па ипак постоји једна разлика,на истоку је закон део 
божанског поретка неизмењив и обавезан за сваког човека.Супротно томе у Грчкој,мада и 
тамо ужива божанско покровитељство,закон није божанско откровење,нити непромењиво 
начело у понашању утврђено једном за свагда. 
 
У Грчкој законе стварају људи.Уколико један закон вређа савест већине,он се може и 
мора изменити,али док је на снази сви су дужни да му се повинују зато што у њему,као и  
у  самој  замисли закона,има нечег  
 
 
 
 
божанског.Кршење закона не повлачи за собом кажњавање само од стране људи,чувара 
закона,већ исто тако и од стране богова. 
 
Оваква сувереност закона у полису – закона које је створило целокупно грађанство спада 
међу најкарактеристичније црте у јавном животу Грчке.Између Грчких полиса, због 
разних и супротних интереса у трговини и другим областима владало је трајно 
супарништво,што је изазивало ратове и онемогућавало јединство грчког света. 
 
На једној територији град не може имати себи сличног такмаца.Ту могу постојати друга 
места са бројним становништвом,али у њему нема независног политичког живота и 
њихови су становници грађани искључиво централне заједнице.У приватном животу је 
сачувана стара племенска подела: сваки грађанин је припадник  
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  

MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD 
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO 
DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  

GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ 
NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U 
SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI 

DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM 

FORUMU ILI NA maturskiradovi.net@gmail.com 
 
 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

